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  1چکیده
، Chaetomorpha spهاي جلبک سبز  اکسیدانی عصاره جهت تعیین فعالیت آنتی در این مطالعه

 کل اکسیدانی  و ظرفیت آنتی DPPHفنول کل، قدرت کاهندگی آهن، قدرت جذب رادیکال آزاد مقدار 
 70:30 ،حالل آلیدرصد  100(متفاوت هاي  بتنس و استون، متانول و اتانول هاي حاللسنجیده شد. 

مورد استفاده استخراج  جهت)، آبدرصد  100 و آب :حالل آلی درصد 30:70، درصد 50:50، درصد
به  )30/70( اکسیدانی کل عصاره استونی و ظرفیت آنتی نتایج نشان داد، میزان فنول کل. قرار گرفتند

گرم اسید  میلی 15/0 وبر گرم پودر جلبکی خشک شده گرم اسید تانیک  میلی 82/0 ترتیب با مقادیر
بر گرم پودر جلبکی خشک شده داراي مقادیر باالتري در مقایسه با سایر تیمارها بود. در  آسکوربیک 

گرم اسید تانیک بر گرم  میلی 10/0با میزان ) 50/50آب ( قدرت کاهندگی آهن عصاره استون/آزمایش 
با میزان  )70/30( آب /عصاره استون DPPHذب رادیکال آزاد فعالیت ج پودر جلبکی خشک شده و

47/87 )RSA اي  نتایج آنالیز خوشه .بودند بیشترین مقادیر در مقایسه با سایر تیمارهاشامل ) درصد
بر اساس  هاي اتانول و متانول بود. نشان داد که حالل استون داراي عملکرد بهتري در مقایسه با حالل
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تواند بر استخراج ترکیبات فنولی و  هاي مورد استفاده می ده تغییر در قطبیت حاللدست آم ههاي ب داده
دلیل داشتن  به) Chaetomorpha sp(جلبک سبز اکسیدانی عصاره مؤثر باشد.  میزان فعالیت آنتی

  ر صنایع غذایی و دارویی را دارد.استفاده د امکاناکسیدانی مناسب،  فعالیت آنتی
  
فنولی، استخراج  ترکیبات اکسیدانی، آنتی فعالیت ،)Chaetomorpha sp(سبز  کجلب :کلیدي هاي واژه

  وري به روش غوطه
  

  مقدمه
تواند  میکه  استچربی  دارايخوراکی  موادترین دالیل افت کیفیت در  اکسایش چربی یکی از مهم

قات رادیکالی مشت). 2005(ساکاناکا و همکاران،  شود اي  رنگ، طعم، بافت و ارزش تغذیهسبب تغییر 
هاي هیدروژن را  توانند اتم اکسیژن مانند رادیکال سوپراکسید، رادیکال هیدروکسیل و اکسید نیتریک می

(یک  1شوند. اکسیژن یگانه کسایشهاي چربی جذب و باعث آغاز ا هاي چرب مولکول از زنجیره اسید
اکسایش  به پذیر نیز منجر شع اکسیژن واکنکسید هیدروژن و دیگر انواانوع اکسیژن برانگیخته)، پر

 این مشتقات رادیکال آزاد اکسیژن و نیتروژن در طول ).1999(ویتاسینقی و شهیدي،  شوند می ها چربی
اکسیداتیو به  هاي آسیب شوند که منجربه متابولیسم سلولی و تولید انرژي در میتوکندري نیز تولید می

از طرفی مقادیر بیش از حد اکسیژن . شود ژن میها و بیان  ترکیبات سلولی و تنظیم انتقال سیگنال
هاي سلولی شده و اختالالت متعددي  تواند موجب آسیب شده ممکن است مضر باشد چون می فعال

هاي عصبی  هاي عفونی و خونی و بیماري چون سرطان، انفاکتوس میوکاردیال، سکته، دیابت، شوك
مصنوعی هاي  اکسیدان آنتی ).2008(چو و همکاران،  دمانند پارکینسون و آلزایمر را به دنبال داشته باش

 معمول مورد طور به و هستند دسترس در تجاري طور به ،PG5و  2BHA ،BHT3 ،TBHQ4چون 
 استفاده محدودیت باعث که داشته وجود ها آن سمیت مورد در هایی نگرانی اما گیرند، می قرار استفاده

مهم ضرورت استفاده از ترکیبات  این). 2011همکاران،  (سوزا و است شده غذایی صنعت در ها آن از

                                                             
1- Single oxygen 
2- Butylated hydroxyanisole 
3- Butylated hydroxytoluene 
4- Tert-Butylhydroquinone 
5- Propyl gallate 
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 کند میآشکار مصنوعی  هاي اکسیدان جایگزین آنتی عنوان به را اکسیدانی با خواص آنتی طبیعی
  ).2010(میناکشی و همکاران، 

هاي روغنی، حبوبات، سبزیجات،  هاي طبیعی تاکنون از انواع مختلف گیاهان، دانه اکسیدان آنتی
از هاي طبیعی، ترکیبات فنولی  اکسیدان اند. در میان این آنتی ها جدا شده آن   برگ، ساقه و ریشه ها، میوه

زیرا نقش مهمی ) 2006؛ یوان و والش، 1999(ویتاسینقی و شهیدي،  هستند برخورداراي  اهمیت ویژه
این ). 2006کاران، (استراتیل و هم کنند هاي آزاد ایفا می ها علیه انواع رادیکال در حفاظت ارگانیسم
و  دارندطور گسترده در گیاهان وجود  که به باشند میفعال  هاي شیمیایی زیست ترکیبات یکی از گروه

گزارش . عناصر مهم در رژیم غذایی انسان هستند وو جز باشند متنوعی می زیستیداراي عملکردهاي 
 هاي مواد غذایی هستند دارنده عنوان نگه هاي طبیعی داراي خواصی عالی به فنول که پلیاست شده 

هاي اخیر، بسیاري از منابع دریایی  بر گیاهان خشکی، در سال عالوه ).2011(ایگنات و همکاران، 
(کودا و  اند قرار گرفتهپژوهشگران فعال مورد توجه  اي عالی، براي کاوش ترکیبات زیست عنوان گزینه به

، اسیدهاي چرب از فیبرهاي رژیمی قادیر باالییوجود م برخالفهاي دریایی  جلبک ).2005همکاران، 
فرد براي  ها را به منبعی منحصربه هاي اشباع، که آن ها و مقادیر پایین چربی چندغیراشباع، پروتئین

اکسیدانی نیز  داراي خواص آنتی کند، تبدیل می فرآسودمندو دارویی  غذاییهاي  ساخت فرآورده
و ) 2010(رودریجس و همکاران، هاست  ترکیبات فنولی در آن دلیل وجود به ها این ویژگی .باشند می

(وانگ و است   هاي طبیعی فراهم آورده اکسیدان عنوان آنتی ها را به ، امکان استفاده از آنمهماین 
آنتوسیانین، مانند هاي گیاهی تنوع زیادي از ترکیباتی چون فالونوئیدها ( فنول )2009همکاران، 

ها را شامل  ها و استیلن و ترکیبات غیرفالونوئیدي مثل اسیدهاي فنولیک، لیگنین) ها ها، فالون فالونول
به  که منجر هستندهاي هیدروکسیل متفاوت  شوند. ترکیبات فنولی از نظر ساختار و تعداد گروه می

  ).2010(ماکسود و بنجاکول،  شود ها می اکسیدانی آن هاي آنتی تفاوت در فعالیت
 فارس دارا خلیج ویژه به و ایران سواحل در که پراکنشی با) Chaetomorpha sp( سبز جلبک

 مورد اکسیدانی آنتی خواص با ترکیباتی وجود بررسی جهت بالقوه اي گونه عنوان به تواند می باشد می
سبز   اکسیدانی جلبک ت آنتیبنابراین هدف این مطالعه بررسی خاصی. گیرد قرار بررسی

)Chaetomorpha sp( ده از خانواCladophoraceae کل،  اکسیدانی آنتی کل، فنول تعیین از با استفاده
  باشد. می آهن کاهندگی قدرت و  DPPHآزاد هاي میزان جذب رادیکال
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  ها روش و مواد
 فسفات، هیدروژن پتاسیم  اسید، کلرواستیک تري سیانید، فري پتاسیم ،1کلریدآهن تري :شیمیایی مواد

 - فولین معرف تانیک، اسید آسکوربیک، اسید هپتامولیبدات، آمونیوم ک،سولفوری اسید کربنات، سدیم
و اپلیکم و شارلو  مرك نمایندگی از 2هیدرازیل - پیکریل 1 فنیل دي 2 و 2 پایدار رادیکال سیوکالتو،

   . بودندباال   خلوص با و مرك نوع از مصرفی هاي تهیه شدند. حالل
 جنوبی ساحل از جلبکی هاي نمونه :وري غوطه روش به اه  عصاره استخراج و ها نمونه سازي آماده
 آب با ابتدا ،تازه هاي نمونه بر مانده باقی هاي فیت اپی و ماسه ،شن و گردیدآوري  جمع بوشهرشهر 
 انجام و قبل ازانده خشک ها در سایه نمونه سپس. شد و زدوده شستشو شیرین آّب با سپس و دریا

 آسیاب توسط وخشک  )، کرهOPR-FDU-7012. OPERON( رفریزدرایدر دستگاه  آزمایش
 خشک پودر گرم 5. شدند تبدیل پودر به) ، فرانسهMulinex, La Molinette, 1000w( الکتریکی

 الکل،درصد  100( نسبت با و اتانول استون، متانول، شامل مختلف هاي حالل از لیتر میلی 100 در شده
 هاي محلول. شدند استخراج آب)درصد  100و  آب کل:ال درصد 30:70، درصد 50:50،  درصد 70:30

 و فیلتر )42 شماره واتمن(با کاغذ صافی  آنکوباتور شیکر، در گرفتن قرار ساعت 24 از پس استخراج
 در و شده )، آلمانZ36HK-HERMLE( )در دقیقه 15000 دور درجه سلسیوس، 4 يدما( سانتریفوژ

 قرار گراد سانتی درجه -20 يدما در هاي بعدي آزمایش جامان زمان تا آمده دست هب هاي عصاره نهایت
   گرفتند.
 )1984(تاگا و همکاران،  روش از استفاده با عصاره فنولی ترکیبات :3)TPC( کل فنول گیري اندازه
 دقیقه 2 مدت به و مخلوط) درصد Na2Co3)2  لیتر میلی 4 با نمونه از میکرولیتر 200 میزان .شد گیري اندازه

 مخلوط و اضافه آن به درصد 50 سیوکالتو -فولین معرف از میکرولیتر 200 سپس. ماند  باقی اتاق يدما در
 نمونه جذب و شد داري نگه تاریکی در )گراد سانتی  درجه 26- 28( اتاقي دما در دقیقه 30 مدت به و شده

) ، آمریکاLambda-PerkinElmer precisely( فتومتررواسپکت دستگاه توسط نانومتر 720 موج طول در
 05/0 و 01/0 ،002/0 ،0هاي  تانیک در غلظت دم منحنی استاندارد از محلول اسیرس جهتشد.  گیري اندازه

                                                             
1- FeCl3-6H2O 
2- DPPH 
3- Total phenol content 
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 معادله. شد بیان شده پودر جلبکی خشک گرم بر تانیک اسید اساسبر نتایجلیتر استفاده شد.  گرم بر میلی میلی
  :بود زیر رابطه با برابر استاندارد منحنی

)1(                                                                                      )Y=0.0138x، R2=0.99(  
(پریتو و  روش با جلبکی هاي عصاره کل اکسیدانی آنتی ظرفیت: 1)TAC( کل اکسیدانی آنتی ظرفیت

 موالر 6/0( معرف محلول لیتر میلی 6 با نمونه لیتر میلی 6/0. شد گیري اندازه )1999همکاران، 
 محلول و مخلوط) مولیبدات آمونیوم موالر میلی 4 و سدیم فسفات موالر میلی 28 سولفوریک، اسید

 طول در ها نمونه جذب و گرفت قرار دقیقه 90 مدت به) گراد سانتی درجه 95 دما( آبی حمام در حاصل
) ، آمریکاLambda-PerkinElmer precisely( فتومتررواسپکت دستگاه توسط نانومتر 695 موج

و  4/0، 2/0، 1/0هاي  در غلظتاسید سکوربیک آرسم منحنی استاندارد از محلول  جهت .شد خوانده
پودر جلبکی  گرم گرم آسکوربیک اسید بر اساس میلی نتایج برلیتر استفاده شد و  گرم بر میلی میلی 8/0

  :باشد می رزی رابطه با برابر استاندارد منحنی معادله شده بیان شد. خشک
)2(                                                                                      )Y=0.0032x، R2=0.99(   

 از استفاده با اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی :(DPPH)2 آزاد هاي رادیکال کردن خنثی قدرت
ویلیامز و  (برند روش طبق ،(DPPH)  هیدرازیل -پیکریل 1 فنیل دي 2 و 2 پایدار هاي  رادیکال

 موالر میلی 06/0 متانولی محلول از لیتر میلی 2 به مختلف هاي عصاره. شد انجام )1995همکاران، 
خوبی  به، آمریکا) IKA, MS 3b( ورتکس دستگاه توسط دقیقه 1 و شد افزوده DPPH آزاد رادیکال
 جذب سپس. گیرد صورت آن در رنگ تغییر تا شد داري نگه محیط  دما در دقیقه 30 مدت به و مخلوط
، Lambda-PerkinElmer precisely( اسپکتروفتومتر از استفاده با نانومتر 517 موج طول در محلول
   .شد محاسبه زیر فرمول مطابق عصاره رادیکالی اکسیدانی آنتی فعالیت میزان. شد خوانده) آمریکا

 )3 (                                                         RSA=[1-(( A sample -A sample blank)/Acontrol)] 

Asample blank موردنظر زمان از بعد نمونه جذب  
Acontrol موردنظر زمان از بعد کنترل جذب  

Asample محلول و نمونه جذب DPPH نظر مورد زمان از بعد  

                                                             
1- Total antioxidant capacity 
2- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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(چو و  روش توسط جلبکی هاي عصاره در آهن کاهندگی قدرت :(FRAP)1 آهن کاهندگی قدرت
 درصد 1 و) لیتر میلی 6/6pH= ) (5/2( پتاسیم فسفات بافر موالر 1/0. شد تعیین )2008همکاران، 

 با آبی حمام یک در محلول این و مخلوط نمونه از لیتر میلی 1 با) لیتر میلی 5/2( پتاسیم سیانات فري
 اسید لیتر میلی 5/2 محلول این به سپس .شد داده قرار دقیقه 20 مدت به گراد سانتی درجه 50 دما

 FeCl3(1/0( آهن کلرید از لیتر میلی 5/0 و آب از لیتر میلی 5/2 ادامه، در و اضافه کلرواستیک تري
درجه  26-28اتاق ( يدما در محلول این سپس. شد اضافه مخلوط از لیتر میلی 5/2 به درصد
 700 در ها نمونه جذب. پذیرد صورت آن در رنگ دایجا تاشد  داري نگه دقیقه 30 مدت به )گراد سانتی
. شد خوانده) ، آمریکاLambda-PerkinElmer precisely( وفتومترراسپکت دستگاه توسط نانومتر
 25/0 و 1/0، 05/0  ،01/0 ،0هاي  رسم منحنی استاندارد از محلول اسیدتانیک در غلظت جهت

  شد. گزارش عصاره گرم بر تانیک اسید گرم میلی حسب بر نتایجلیتر استفاده شد و  گرم بر میلی لیمی
)4     (                                                                                )Y=0.0117x، R2=0.99(  

اکسیدانی بین  منظور بررسی بهترین فعالیت آنتی به ها، داده نرمالیته سنجش از بعد :آماري تحلیل و تجزیه
استفاده شد. براي  )One-way ANOVA(طرفه  حالل از آنالیز واریانس یک هاي مختلف یک نسبت

سه حالل  از میان حالل بهترین تعیین جهت نهایت در و کار برده شد بهدانکن  ها آزمون مقایسه میانگین
 )Mini tab )Minitab 14, state College, PA, USAافزار  اي و نرم مورد استفاده از آزمون خوشه

  ) صورت پذیرفت.Excell )Microsoft office, 2010افزار  و رسم نمودارها توسط نرم شد استفاده
  

  نتایج و بحث
بوده که  زیستی معمول در گیاهان دیده شده و داراي چندین فعالیتطور  بهترکیبات فنولی 

 ها آن یفنول اي پلیمحتوبا ها  اکسیدانی جلبک هاست. خاصیت آنتی اکسیدانی، از جمله آن خاصیت آنتی
در . )2008(گانیسان و همکاران،  باشند در ارتباط می ها ها و فوکوگزانتین ترکیبات فلوروتانین ویژه هب و

که این نمود تبعیت با افزایش بیشتر آب میزان فنول کل تقریباً در هر سه حالل  افزایشاین پژوهش 
گروه از ترکیبات را در  وده که قابلیت حاللیت اینلی بدر رابطه با میزان قطبیت باال ترکیبات فنو روند

با  درصد 30کل در حالل استون  حالل مورد استفاده در آزمایش افزایش داده است. باالترین میزان فنول

                                                             
1- Ferric reducing power activity 
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در . )الف -1 شکل( بود )>5/0p( شده گرم پودر جلبکی خشک اسید/ گرم تانیک میلی 81/0میزان 
ایسلند  گونه جلبک دریاي 10اکسیدانی  تیفعالیت آنبر ) 2009(وانگ و همکاران،  که توسط پژوهشی

در عصاره کل، باالترین میزان فنول  انجام شدو آب،  درصد 70روش استخراج توسط حالل استون  به
تأثیر  ینها استون در ترکیب با آب بیشتر در استخراج ترکیبات فنولی از بیشتر گونه .شداستونی گزارش 

فنول در طول استخراج  پلی -استون از تشکیل کمپلکس پروتئینهمچنین است.   را در استخراج داشته
پلی فنول و گروه  هاي شده بین گروه هیدروژنی تشکیلتواند باندهاي  و حتی می کند میجلوگیري 

ثرترین حالل براي استخراج این ترکیبات باشد ؤتواند م میکربوکسیل پروتئین را بشکند و از این جهت 
هاي آب، استون، اتانول و  از حالل )2005و همکاران،  ترکمن( در مطالعه ).2010مکاران، (وانگ و ه

 50اکسیدانی دو گونه چاي استفاده کردند که استون و اتانول  و فعالیت آنتی TPCمتانول براي تعیین 
نی ارتباط اکسیدا ها و فعالیت آنتی اکسیدانی را داشتند. بین قطبیت حالل بیشترین فعالیت آنتی درصد

استون  درچاي  يها فنول کمترین مقدار پلی )2001ول،  (وانگ و هلی پژوهشقوي وجود دارد. در 
 80و  درصد 50استون  درها  فنول شد و باالترین میزان پلی دیده درصد 100و اتانول  درصد 100

ارش کردند که نیز گز )2001(چاوان و همکاران  تر گزارش شد. ها پایین و در دیگر حالل بود درصد
  ها مؤثرتر بوده است. نسبت به استون خالص جهت بازیابی بیشترین میزان تانن درصد 70استون آبی 

(کومار و همکاران،  ارتباط مثبتی وجود دارد آهن اکسیدانی و قدرت کاهندگی بین فعالیت آنتی    
اکسیدان توسعه پیدا  یگیري قدرت و میزان کارآمدي یک آنت هاي مختلفی براي اندازه . روش)2008
و بر اساس پاکسازي انواع اکسیژن فعال،  استها  اکسیدان هاي دفاعی آنتی بر سیستم اند که مبتنی کرده

باشد. اثر  کنندگی آهن می التهدیکال پروکسیل چربی و یا فعالیت ژهاي هیدروکسیل، کاهش را رادیکال
اي  هاي زنجیره رساننده واکنش که به پایان است ها بوده  با میزان کاهنده ارتباطها در  اکسیدان آنتی

براي  یقابل توجه میزان بهFRAP  شاخص )2009(وانگ و همکاران،  باشند هاي آزاد می لرادیکا
ها در حالل باعث  حضور کاهنده آزمایشرود. در این  میکار  اکسیدانی به گیري فعالیت آنتی اندازه

از طریق جذب  +Fe2گیري  گردد و اندازه می +Fe2روس سیانید به شکل ف / فري+Fe3کاهش کمپلکس 
قدرت  )2011کانیسان و همکاران، ؛ 2009کاداراگ و همکاران، ( شود گیري می نانومتر اندازه 700 در

داراي عملکرد باالتري نسبت به  درصد 50الکل در حدود  دگی آهن در هر سه حالل با مقادیرکاهن
میزان کاهندگی بیشترین نشان داد که  آمارياست. نتایج آنالیز آب و الکل بوده  درصد 100درصدهاي 

گرم  اسید/ گرم تانیک میلی 1/0ر با مقدا درصد 50در عصاره استونی آهن در مقایسه بین سه حالل، 
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 100متانول و  درصد 70استون  هاي حالل .)ب -1 (شکل بود )>05/0P( شده پودر جلبکی خشک
در مراحل بعدي  شده) گرم پودر جلبکی خشک اسید/ گرم تانیک یلی(م 08/0و  09/0با مقادیر  درصد
 .بودند

) یک رادیکال آزاد پایدار است و DPPHهیدرازیل ( -پیکریل 1 فنیل دي 2 و 2 پایدار رادیکال
این  )2008(گانیسان و همکاران،  دهد تخمین مناسبی از فعالیت جذب رادیکال عصاره می اغلب

. این رادیکال در حضور بودو به رنگ ارغوانی  متر باالترین جذب را داشتنانو 517رادیکال آزاد در 
و رنگ زرد منتج شده، جذب عصاره  کاهش یافت، باشد میاکسیدان  یک دهنده هیدروژن که همان آنتی

 درصد 70که حالل استون  نتایج نشان داد این پژوهشدر  )2008(گانیسان و همکاران،  دادرا کاهش 
 .)ج -1(شکل  را داراست )>05/0p( درصد 46/87با میزان  هاي آزاد جذب رادیکالدرصد باالترین 

داراي بیشترین عملکرد از حالل آلی،  درصد 70هاي  نسبت در DPPHقدرت جذب رادیکال آزاد 
 )2009( وانگ و همکاران ها مشابه نتایجی است که لحاظ جذب رادیکال آزاد بوده است. این داده

هاي آزاد استخراج کرده  بیشتري با قابلیت جذب رادیکال ترکیبات درصد 70 استونگزارش کردند 
این  اند که احتماالً به هایی با مقادیر بیشتر فنول کل قابلیت جذب رادیکال باالتري داشته است. عصاره

ل باشند. دالی رادیکالی عصاره می اي براي ویژگی آنتی هاي جلبکی ترکیبات پایه فنول دلیل است که پلی
کودا و ( شد مشابهی براي بیان ارتباط میان میزان ترکیبات فنولی با قدرت کاهندگی عصاره ارائه

گانیسان و  در مطالعهباالترین فعالیت جذب رادیکال آزاد  ).2008چو و همکاران، ؛ 2005همکاران، 
 دار اثر معنی. در واقع شدگزارش حالل اتانول  دردر عصاره آبی و کمترین فعالیت ) 2008(همکاران 

ترکمن و شد.   ادیکال آزاد مشاهدهقطبیت حالل، بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فعالیت جذب ر
، فعالیت جذب رادیکال آزاد باالتري نشان باال هایی با قطبیت که حالل ندنیز بیان کرد) 2005(همکاران 

 TPCبا کاهش  DPPHیکال آزاد اند. در یک ارزیابی از سه جلبک قرمز هند، فعالیت جذب راد داده
ها باشد.  دلیل تغییرات ساختاري در ترکیبات فنولی و زیرواحدهاي پلیمري آن تواند به همراه بود که می

قطبیت  زیرا مشاهده شده است) 2007(و همکاران  میلديها در مطالعه  اکسیدان اثر سینرژیسم آنتی
ها  پروتئین، گلیکوزیدها و اسیدهاي آلی و نمک از طریق اتصال با قند یا تواند می ترکیبات فنولی

ها در فعالیت مهارکنندگی  فنول ها نسبت به پلی اکسیدان دیگر آنتی حضوربر این  افزایش یابد، عالوه
 ها باشد هاي جلبک فعالیت رنگدانهدلیل  نشان داده شده است که ممکن است به DPPHرادیکال آزاد 

  .)2011(آیرانتی و همکاران، 
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 رادیکال جذب فعالیت ،)ب( آهن کاهندگی قدرت ،)الف( کل فنول میزان يها پاسخ اي مقایسه نمودار -4-1شکل 

به هاي اتانول، متانول و استون  هاي مختلف هر یک از حالل در نسبت) د( کل اکسیدانی آنتی ،)ج( DPPH آزاد
  انهگصورت جدا

  باشد صورت جداگانه می ها، به هاي مختلف هر یک از حالل دار نسبت تفاوت بیانگر تفاوت معنیم انگلیسی*حروف 
  انحراف معیار باشد ± صورت میانگین ها به داده
  

) به فرم ترکیب +VI)Mo6 ، مولیبدنوم  مولیبدنوماکسیدانی کل روش فسفو در تعیین فعالیت آنتی
. باالترین )2008(کند گانیسان و همکاران  دا می) سبزرنگ کاهش پی+V)Mo5  مولیبدنومفسفات/ 

درصد با میزان  30در حالل استون  )Cheatomorpha sp(اکسیدانی عصاره جلبک سبز  فعالیت آنتی
د). در  -1) بود (شکل >05/0Pشده (  اسید بر گرم پودر جلبکی خشک گرم آسکوربیک میلی 15/0

کل  اکسیدانی یزان فنول کل در مورد ظرفیت آنتیمقایسه سه حالل مورد استفاده روندي مشابه با م

 ب الف

 ج د
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 ارتباط ها آزمایش اند. نتایج هاي با میزان باالتر آب داراي فعالیت بیشتري بوده مشاهده شد و نسبت
داد که این امر مطابق با  نشان کل اکسیدانی آنتی قدرت و کل فنول محتواي میزان بین را داري معنی

اکسیدانی تداخل دیگر ترکیباتی که در  ) است البته در فعالیت آنتی2011مطالعه (آیرانتی و همکاران، 
به  اکسیدانی فعالیت آنتی ).2008عصاره خام وجود دارند را نباید نادیده گرفت (گانیسان و همکاران، 

توانند  ها و کارتنوئیدها نیز می ي فوکوگزانتین ارتباط دارد. توکوفرولها ها و رنگدانه شدت به فنول
هاي جلبکی ناشی از ترکیب این  اکسیدانی عصاره هیدروژن به رادیکال آزاد باشند و فعالیت آنتی  هدهند
  ).2011ها باشد (آیرانتی و همکاران،  اکسیدان آنتی

هاي عاملی ترکیبات  ها را جهت انحالل گروه در واقع تغییر در قطبیت حالل، توانایی آن
. )2005(ترکمن و همکاران،  باشد میاکسیدانی تأثیرگذار  آنتی و بر فعالیت دهد میاکسیدانی تغییر  آنتی

در میان چهار فاکتور داراي  درصد 70بندي نشان دادند که تیمار استون  اي و گروه نتایج آنالیز خوشه
  بهترین عملکرد بوده است.

  
  گیري نتیجه

طبیعی استفاده شوند.  نیاکسیدا ع مناسبی از ترکیبات آنتیعنوان منب توانند به هاي دریایی می جلبک
 کردبا تغییر قطبیتی که در محیط استخراج ایجاد  ،با آبآلی هاي  اختالط حاللاین مطالعه نشان داد که 

حالل ها مؤثر باشد. همچنین  اکسیدانی عصاره بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی توانست
 جلبک سبزهاي حاللی  . عصارهها داشت دیگر حالل استون عملکرد مناسبی نسبت به

)Cheatomorpha sp (حالل  مربوط به جداسازي پس از تمهیداتتواند  می ،اکسیدانی آنتی با ویژگی
و مواد مغذي مورد استفاده قرار گیرد. با این فراسودمند غذاهاي در قالب و فعال  از ترکیبات زیست

بیشتري در زمینه نوع حالل هاي  وهشپژبایست  و می بوداي مقدماتی  ، مطالعهاین پژوهشوجود 
گیرد تا بتواند کاربري هاي دریایی صورت  جلبکدر  فنولیترکیبات تخلیص استخراج، ساختار و 

  مناسبی در مصارف آینده انسانی داشته باشد.
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